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What happens if my food fails inspection? 1 

 

Nếu thực phẩm của tôi không đạt yêu cầu khi 

kiểm tra thì sao? 

Tất cả thực phẩm nhập khẩu vào Úc phải đạt các yêu cầu của Đạo luật Kiểm soát Thực 

phẩm Nhập khẩu (Imported Food Control) 1992 (Đạo luật). Các tiêu chuẩn được áp dụng 

theo Đạo luật này là những tiêu chuẩn được quy định trong Bộ luật Tiêu chuẩn Thực phẩm 

Úc và Tân Tây Lan (Australian and New Zealand Food Standards Code). 

Theo Chương trình Kiểm tra Thực phẩm Nhập khẩu (Imported Food Inspection Scheme - 

IFIS), nhân viên thẩm quyền sẽ kiểm tra, xét nghiệm thực phẩm để bảo đảm thực phẩm đạt 

yêu cầu đối với Bộ luật Tiêu chuẩn Thực phẩm (Food Standards Code). Thực phẩm nhập 

khẩu vào Úc được phân thành hai diện kiểm tra: 

 hiểm họa 

 giám sát. 

Các diện này xác định tần suất xét nghiệm và các xét nghiệm sẽ được sử dụng. 

Khi một thực phẩm diện giám sát bị phát hiện không đạt các tiêu chuẩn của Úc, Bộ có thể áp 

dụng lệnh giữ hàng (holding order). Lệnh giữ hàng là cơ chế pháp lý theo Đạo luật nhằm 

bảo đảm rằng các lô hàng tương tự trong tương lai của một thực phẩm không đạt yêu cầu 

khi kiểm tra sẽ được thông báo với Bộ để bảo đảm lý do khiến thực phẩm không đạt yêu cầu 

đã được chấn chỉnh. 

Thực phẩm là đối tượng của lệnh giữ hàng (holding order) sẽ bị kiểm tra ở mức độ 100 phần 

trăm để theo dõi các lô hàng tương lai và xác nhận nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu đã 

thực hiện biện pháp để bảo đảm thực phẩm giờ đây đã đạt được các tiêu chuẩn của Úc. 

Lệnh giữ hàng (holding order) sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi thực phẩm là đối tượng của 

lệnh giữ hàng chứng tỏ tiếp tục đạt các tiêu chuẩn của Úc. Điều này thường là khi năm lô 

hàng liên tiếp đạt yêu cầu các Tiêu chuẩn của Úc. 

Thực phẩm không đạt yêu cầu khi kiểm tra lần đầu thì sao? 
Sở hữu chủ thực phẩm nhập khẩu không đạt yêu cầu khi kiểm tra có thể thực hiện những 

việc dưới đây: 

 làm cho thực phẩm đạt yêu cầu 

 xuống cấp thực phẩm (nếu được) 

 xuất khẩu thực phẩm 

 tiêu hủy thực phẩm. 

Nhà nhập khẩu chịu trách nhiệm bảo đảm rằng thực phẩm nhập khẩu đạt các tiêu chuẩn liên 

quan theo Đạo luật. Theo Đạo luật  này, cố ý nhập khẩu thực phẩm không đạt yêu cầu của 

Đạo luật là trái luật. 
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Làm sao để tôi biết được một thực phẩm đang là đối tượng 

của lệnh giữ hàng (holding order)? 
Giấy Chứng nhận Kiểm soát Thực phẩm (Food Control Certificate) do Bộ cấp trước khi kiểm 

tra sẽ thông báo cho nhà nhập khẩu biết nếu trong lô hàng có thực phẩm là đối tượng của 

lệnh giữ hàng (holding order). Thực phẩm là đối tượng của lệnh giữ hàng sẽ không được xả 

hàng (release) cho đến khi thực phẩm đã đạt yêu cầu khi kiểm tra, hoặc kiểm tra và phân 

tích. 

Hiện nay không có danh sách các loại thực phẩm là đối tượng của lệnh giữ hàng đã được 

công bố; Bộ sẽ thông báo cho nhà nhập khẩu gốc biết loại thực phẩm nào đã không đạt yêu 

cầu. Theo luật, Bộ phải lưu trữ thông tin về các nhà nhập khẩu thực phẩm và thông tin này 

được phân loại là bảo mật. 

Liệu thực phẩm là đối tượng của lệnh giữ hàng có được 

phép nhập vào Úc hay không và nếu thực phẩm không đạt 

yêu cầu thì sao? 
Việc áp dụng lệnh giữ hàng (holding order) đối với một lô hàng thực phẩm không có nghĩa là 

thực phẩm sẽ không được phép nhập vào thị trường Úc khi nhập khẩu vào lần tiếp theo. 

Nếu nhà nhập khẩu hoặc sở hữu chủ đã sắp xếp để chấn chỉnh vấn đề ban đầu và thực 

phẩm đạt yêu cầu khi kiểm tra, thực phẩm có thể được xả hàng (release) để phân phối và 

điều này sẽ được coi là đã đạt yêu cầu đối với lệnh giữ hàng. Một số sai phạm nhãn mác có 

thể được chấn chỉnh vào thời điểm nhập khẩu và trước khi nhân viên của Chương trình 

Kiểm tra Thực phẩm Nhập khẩu (Imported Food Inspection Scheme - IFIS) kiểm tra. 

Lệnh giữ hàng (holding order) được rút lại bằng cách nào? 
Lệnh giữ hàng có thể được rút lại nếu: 

 năm lô hàng liên tiếp đều đạt yêu cầu khi kiểm tra, hoặc kiểm tra và phân tích, hoặc 

 các tiêu chuẩn hoặc yêu cầu xét nghiệm thay đổi và lệnh giữ hàng không còn phù 

hợp, hoặc 

 đã cung cấp thông tin cho Đổng lý Văn phòng của Bộ Nông nghiệp, Chính phủ Úc 

chứng minh rằng thực phẩm đạt yêu cầu của Bộ luật Tiêu chuẩn Thực phẩm (Food 

Standards Code) 

Một khi lệnh giữ hàng được rút lại, mức độ thực phẩm phải chịu lệnh giữ hàng sẽ quay trở 

về mức độ kiểm tra diện giám sát. 
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